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Datum: 2018-02-2l
Tis: 18:30
Plats: Riksbyggens lokal

Närvørønde.. se bifogad deltagarlista

$ 1 Ordforande Johan Håkansson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

$ 2 Mötet godkände dagordningen och godkände att mötet är behörigt kallat.

$ 3 Johan Håkansson valdes till mötesordflorande och Marcus Sinnerström till
mötessekreterare.

$ 4 Till justerare valdes Inga-Britt Engdahl samt Lars Vågerud.

$ 5 Verksamhetsberättelsen lästes upp och inga synpunkter eller tillägg gjordes. Den
godkändes således.

$ 6 Den ekonomiska berättelsen godkändes utan anmärkningar. En fråga uppstod kring
närvaron hos ledamöterna och svaret hänvisades till en punkt senare på dagordningen.

$ 7 Revisoremas berättelse godkändes utan anmärkningar.

$ 8 styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångna verksamhetsåret 2017.

$ 9 Antalet ledamöter fastställdes till fem varav det var val av två och suppleanter till fyra
varav det var val av fyra av mötet. (Vidare är det val av två revisorer samt en
revisorssuppleant samt ett skötselombud).

$ l0 Valberedningens forslag presenterades.
Till styrelse mm for verksamhetsåret 2018 valdes (nyval i fetstil):

Ordforande: Johan Håkansson (2 är) (ej nyval, I år kvar)
Sekreterare: Marcus Sinnerström (2 år)
Kassör: Marcus Molander (2 är) (ej nyval, 1 år kvar)
Ordinarie ledamot: Mikael Nilsson (2 âr\
Ordinarie ledamot: Birgitta Thörn (2 år) (ej nyval, I år kvar)
Suppleanter: Björn Adolfsson, Tanya Holmqvisto Linda Johansson samt Anton Sejnehed
(1 år vardera)
Revisorer: Göran Nilarp, Bo Albertsson (1 år vardera)
Revisorsuppleant: Ulf Nylander (1 år)
Skötselombud: Ted Dicksson (2 âr) samt Berth Nilsson (2 år) (ej nyval, 1 år kvar)
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$ I 1 styrelsens budgetforslag presenterades och godkändes av mötet.

A. Förtydligande kring årsavgifter flor 2018
1. 4529 kr for hushåIl utan fristående garage (länga B, C, D, och J)
2. 4750kr for hushåll med fristående garage (länga A och E)
3. 4831 kr flor hushåll med fristående garage och gemensam elmätare (F, G, H, K och L)

B. Ersättning till styrelseledamöter flor 2018
l. Ordforande 19.000:-
2. Sekreterare, kassör, ledamöt samt skötselombud 4750:-

C. Slutlie budget 2018 baserat på A samt B

$ 1 2 valberedningen flor 201 8 och kontaktombud for 20 I 8 presenterades enligt rullande
schema.

$ l3 Uppfoljning av styrelsens närvaro enligt beslut årsmötet 2017 .

$ 14 Information från styrelsen
) A; Presentation av enkät om garagen. Marcus Molander drog lite kort kring enkäten

kring garagen. Enligt upplysning f,rnns det ett beslut om att motorvärmare ej fär
användas i gemensamma garage pga elsystemets begränsning. Styrelsen tar med sig
informationen och kommer forsöka informera boende om detta. Styrelsen kommer
titta vidare på enkäten lor att titta vidare på ev

) B; Planer flor verksamhetsåret 2018:
) Arbetsdag med målning av stora lekplatsen (fortsättning från 2017).
) Uppsättning av en tredje välkomstskylt, vid vattentomet.
) Sedvanliga städdagar och kontaktombudsmöte.
) Styrelsen fortsätter testa och utvärdera farthinder.
) Asfalteringen avslutas vid hjortstigen (kantsten).
) Slamsugning och inspektion av dagvattensystemet.
) Styrelsen påminner om vår hemsida: NORRTORN.SE

$ I 5 Skrivelser, inga skrivelser presenterade.

g 16 Övriga frågor
Svängen mot stigen vid L-längan, Algstigen 27,vàldigtmörkt. Tittapâ att ev bya lampa.
Styrelsen tittar vidare på detta.
Generell fråga kring vilka lampor vi byter till. Förslag pä attbyta till LED. Styrelsen
diskuterade detta vid forra styrelsemötet och kommer titta vidare på detta.
Borttagen kantsten, ska den ersättas? Bilar genar över gräsmattor. Styrelsen tar med detta tills
nästa styrelsemöte.
Sandlådor inköpta och dessa kommer bytas.
Fråga kring farthinder, dessa nya varianter kommer sättas upp under året.
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Johan Håkansson tackade flor visat intresse och forklarade AVSlutat.

6

J Håkansson, ordftirande

-Britt Engdahl,

Marcus sekreterare

Lars V
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